
سالگرد بزرگترین نسل کشی مسلمانان 
بوسنیایی برگزار شد 

سربرنیستا همچنان چشم به راه 
مجازات قاتالن 

دیروز بیست و پنجمین سالگرد نسل کشی اروپا در 
سربرنیتسا برگزار ش��د در حالی که مسلمانان این 
سرزمین همچنان چشم به راه مجازات ناتو سازمان 

ملل به عنوان مجرمان این نسل کشی هستند. 
در مراس��م دی��روز بقایای اجس��اد هش��ت مرد و 
پس��ر نوجوان نیز به خاک سپرده ش��د. در مراسم 
بزرگداش��ت قربانیان قتل عام سربرنیس��تا هرساله 
ه��زاران نفر گرد هم می آیند، اما امس��ال به دلیل 
هم��ه گی��ری کرونا تنها ب��ه تعداد کم��ی از گروه 
بازماندگان اجازه داده ش��ده اس��ت تا بر س��ر مزار 

عزیزانشان حاضر شوند.
در یازدهم ژوئیه سال ۱۹۹۵ و در اوج جنگ بوسنی، 
ارتش جمهوری صرب بوسنی به فرماندهی »راتکو 
مالدیچ« پس از هفته ها محاصره ش��هر سربرنیتسا، 
وارد منطقه امن سازمان ملل متحد شد. این نیروها 
در برابر چش��مان صلح بان��ان بین المللی- که اکثر 
آن ه��ا هلن��دی بودند- بیش از هش��ت هزار مرد و 
پس��ر نوجوان مس��لمان را با اتوب��وس از محدوده 
تحت حفاظت س��ازمان ملل متح��د خارج کرده و 
در ط��ی  ۱۰ روز همگ��ی آنان را در اطراف ش��هر 
به قتل رساندند.س��ربازان صرب بوسنی بعد از قتل 
عام، اجساد را در گورهای دسته جمعی در چندین 
منطقه ریختند و محل ها را با بولدوزر صاف کردند 
تا رد جنایت را از میان ببرند.در این پروژه که زمانی 
»بزرگترین پازل پزشکی قانونی در جهان« خوانده 
می ش��د، اجساد بیش از ش��ش هزار نفر شناسایی 
شد و با مشخصات در قبرس��تان یادبود پوتوگاری 

به خاک سپرده شد.
پس از مداخله ناتو و پایان جنگ بوسنی با قرارداد 
صل��ح دایتون، دیوان بین المللی ویژه رس��یدگی به 
جرایم ارتکابی در یوگس��الوی س��ابق تشکیل شد 
و ش��ماری از رهبران صرب از جمله »اس��لوبودان 
میلوشویچ«، »رادوان کاراجیچ« و »راتکو مالدیچ« 
را به دلیل مش��ارکت در نسل کش��ی مسلمانان به 
حبس  اب��د محکوم ک��رد. دادگاه عال��ی هلند نیز، 
با تایی��د ماهوی رای دادگاه ب��دوی و تجدید نظر، 
مسئولیت مستقیم این کشور در قبال جان باختن 
۳۵۰ م��رد و پس��ر بوس��نیایی در جریان کش��تار 
سربرنیتس��ا را پذیرفت. یا این ح��ال همین مرجع 
قضایی، این مس��ئولیت را به ۱۰ درصد کاهش داد. 
آمریکا به عنوان محور ناتو و س��ازمان ملل هرگز به 

خاطر این جنایت محاکمه و بازخواست نشدند. 

نیمچه گزارش
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قاسم  غفوری

یمن از س��ال 2۰۱۵ با تجاوز گس��ترده ائتالف سعودی- 
آمریکایی همراه شده است. به اذعان نهادهای بین المللی 

یمن در کنار جنگ با محاصره گس��ترده ای مواجه اس��ت 
چنانک��ه 2۰ میلی��ون نفر در قحطی و گرس��نگی به س��ر 
می برن��د. وضعیت��ی که بحران کرونا نیز ب��ه آن دامن زده 
است. نکته قابل توجه آنکه دیروز سازمان ملل متحد ادعا 
کرده است به منظور پایان جنگ یمن طرح جدید خود را 

به تمامی طرف های درگیر ابالغ کرده است.
منبع نزدیک به فرس��تاده ویژه سازمان ملل متحد در امور 
یمن گفته است: طرح جدید سازمان ملل بر لزوم برقراری 
آتش بس فراگیر در سراس��ر یمن تأکی��د دارد. این طرح 
همچنی��ن تأکید می کند که تمام��ی عملیات های زمینی، 
هوای��ی و دریای��ی در یمن باید متوقف ش��وند.بر اس��اس 
طرح جدید س��ازمان ملل یک کمیته هماهنگی نظامی به 
ریاس��ت س��ازمان ملل برای نظارت بر ُحسن اجرای آتش 

بس تش��کیل می ش��ود. افزون بر ای��ن، پرونده هایی نظیر 
پرونده اس��را، فرودگاه ها و بنادر باید هرچه س��ریع تر حل 
و فصل شوند. افزون بر این، فرودگاه های مختلف از جمله 
فرودگاه صنعاء می بایست بازگش��ایی شوند و کشتی های 
حامل مش��تقات نفتی نی��ز باید اجازه ورود ب��ه الحدیده 
را پی��دا کنند. هر چند که س��ازمان مل��ل ادعا دارد طرح 
جدیدی برای پایان بحران یمن ارائه کرده است اما نگاهی 
بر ۵ سال جنگ یمن نشان می دهد که مشابه این طرح در 
گذش��ته نیز مطرح شده و عمال این طرح کارکرد جدیدی 
ندارد. حال این س��وال مطرح اس��ت که راهکار به نتیجه 
رسیدن این طرح چیس��ت و چگونه بحران در یمن پایان 
خواهد یافت؟ نگاهی به کارنامه ۵ ساله نقش سازمان ملل 
در امور یمن نشان می دهد که این سازمان هرگز نتوانسته 

به عنوان نهادی مس��تقل، تکالیف خوی��ش را انجام دهد 
چنانکه در یک رس��وایی بزرگ نام عربس��تان را از لیست 
س��یاه کودک کشان خارج س��اخت. در همین حال هیچ 
اقدامی برای مقابله با فروش س��الح و مشارکت کشورهای 
غربی در تجاوزات س��عودی به یمن صورت نداده اس��ت. 
برای شکس��تن محاصره یمن نیز این س��ازمان کارکردی 
نداش��ته و حتی گزارش ها حکایت از نقش آن در ارس��ال 
غذا و داروی فاس��د به یم��ن دارد. با توجه به این مولفه ها 
می توان گفت سازمان ملل تا زمانی که رویکرد مستقل در 
چارچوب منشور ملل متحد اتخاذ نکند و بازیچه سعودی 
و آمری��کا باش��د طرح هایش هرگز به نتیجه نمی رس��د و 
بیش��تر ژست های سیاس��ی اس��ت که نتیجه آن استمرار 

کشتار و بحران انساین در یمن خواهد بود. 
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یمن همچنان بی قرار 
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گزارش درباره سوریه جانبدارانه و مغرضانه است
روس��یه، گزارش س��ازمان منع تس��لیحات ش��یمیایی درباره سوریه را 

"جانبدارانه و مغرضانه" خواند
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: کشورهای غربی در 
نشست اخیر شورای اجرایی سازمان منع تسلیحات شیمیایی برای تصویب 
گزارش نخس��ت تی��م تحقیقات و حقیقت یاب مرب��وط به حوادث منطقه 
اللطامنه در اس��تان حماه در ماه مارس 2۰۱۷ که ارتش س��وریه را به استفاده 
از سالح شیمیایی متهم می کند، تالش زیادی کرد. وی تاکید کرد: تیم تحقیقاتی 
که با ابتکار عمل آمریکا تشکیل شده، هیئتی غیر قانونی است که کشورهای غربی 
بر آن تس��لط دارند و نماینده یک پروژه ژئوپلیتیک با هدف تضعیف مواضع دولت 
س��وریه اس��ت.وی در پایان گفت: نباید این س��ازمان در گرو کشورهایی باشد که 

دستورکارهای مغرضانه و تنگ نظرانه خود را تحمیل می کنند.

اقتصاد اولویت جانسون به جای جان مردم 
به رغم افزایش مبتالیان به کرونا نخست وزیر انگلیس می گوید وقت آن 
رس��یده که مردم این کش��ور با رعایت اصول ایمنی، به زندگی عادی و 

ترجیحاً محیط کار برگردند.
بوریس جانسون خواهان بازگش��ت کارمندان دولتی به محل کار است 
و احتماالً وی از صاحبان مش��اغل خواهد خواست که در صورت تضمین 

امنیت، کارکنان خود را به محل کار فرا بخوانند.
وی همچنی��ن اب��راز امیدواری کرده ب��ود که ضمن رعایت اص��ول ایمنی، مردم 
بیشتری را در حال خرید کردن، غذاخوردن در بیرون از منزل و کار کردن ببیند.
انگلی��س یکی از بدترین آمار ابتال و فوت ناش��ی از کرونا را در س��طح قاره اروپا 
تجربه کرد و تا دیروز دستکم ۴۴ هزار و ۷۳۵ نفر در این کشور، جان خود را بر 

اثر ابتال به کووید ۱۹ از دست داده اند.

ابوظبی در منطقه بحران سازی می کند
س��ایت میدل ایست آی در گزارشی با اش��اره به اینکه ولیعهد ابوظبی 
حامی دیکتاتورهای منطقه است نوشت که امارات در کشورهای منطقه 

درگیری های داخلی ایجاد می کند.
سایت »میدل ایس��ت آی« در گزارشی در خصوص سیاستهای امارات 
در منطقه نوشت: امارات اقدام به مداخالت نظامی و ایجاد درگیری های 
داخلی پی در پی در کش��ورهای مختل��ف می کند. بن زاید نقش مهمی در 
ایجاد درگیری های داخلی در یمن و مداخله در بنادر کش��ورهای ش��اخ آفریقا 
و کش��اندن عربس��تان به جنگ یمن و حمایت از جدایی طلبان جنوب ایفا کرده 
اس��ت. وی هم چنین در ایجاد بحران قطر و محاصره این کشور نقش مهمی ایفا 
کرده است. بن زاید، محمد بن سلمان را که یک شاهزاده ناشناس بوده به دونالد 

ترامپ رئیس جمهور آمریکا معرفی کرد.

معاون حزب اهلل ضمن اعالم اینکه 
لبنان تس��لیم فش��ارهای آمریکا 
نخواهد شد، گفت، این جنبش به 
همراه احزاب سیاسی متحد خود 
اجازه کش��اندن لبنان به س��مت 

خأل سیاسی را نخواهد داد.
ش��یخ »نعی��م قاس��م« مع��اون 
دبیرکل حزب اهلل لبنان در گفت وگویی با شبکه »المنار« 
اعالم کرد، قوای سیاس��ی دارای ثِقل در لبنان به عالوه 
حزب اهلل با یکدیگر متحد هستند تا به آمریکا اجاره اجرا 
کردن برنامه هایش در لبنان را ندهند.وی تأکید کرد: ما 
و متحدانمان به آمریکایی ها اجازه نمی دهیم که کش��ور 
لبنان را به س��مت خأل پیش ببرند. هدف تمام فشارهای 
آمری��کا تغیی��ر گزینه  های سیاس��ی در لبنان و س��لب 
ق��درت مقاوم��ت از حزب اهلل  اس��ت؛ مقاومتی که باعث 
تش��ویش اسرائیل شده اس��ت.وی تصریح کرد: اگر ما را 
در موقعیت سخت قرار دهند ما گزینه های سخت داریم 
و این گزینه ها نزد س��ران )حزب اهلل( نگه داش��ته شده و 
در زمان مناسب از آن استفاده خواهیم کرد. نعیم قاسم 
در ادامه گفت، جنگ فعلی، جنگ اقتصادی اس��ت و در 
مرحله فعلی جایگزین جنگ نظامی چه از سوی آمریکا 
یا اس��رائیل است؛ دلیل این موضوع سردرگمی آمریکا و 

موانع پیش رو و نیز سردرگمی داخلی دشمن است.
ش��یخ قاس��م گفت، تمام حرف و حدیث ها درباره کنار 
رفت��ن دولت فعلی لبنان تبلیغات رس��انه ای و سیاس��ی 

اس��ت که نش��ان دهنده آرزوهای »دوروتی شیا« سفیر 
آمریکا و ]افرادی[ مانند اوس��ت؛ این دولت باقی اس��ت 
و بای��د فرص��ت کامل به آن داده ش��ود و از آن حمایت 
ش��ود؛ آنچه ام��روز س��فیر آمریکا انج��ام می دهد دلیل 
بر عقب  نش��ینی تاکتیکی اس��ت.وی اف��زود، ملت دنبال 
حمای��ت از دولت نه ایس��تادن در مقابل آن اس��ت زیرا 

جایگزین این دولت، خأل است. 
وی  با اش��اره به اینکه مجموعه ارتش، مردم و مقاومت 
حاکمی��ت لبنان را محقق ک��رد، تاکید ک��رد: مقاومت 
هرگز از اهداف خود دس��ت نخواهد کش��ید حل فشارها 
هر چقدر باش��ند اما تسلیم شدن در قاموس ما نیست.از 
سوی دیگر س��لیم جریصاتی مشاور رئیس جمهور لبنان 
ضمن اع��الم اینکه پیامدهای تحریم »س��زار« عالوه بر 
س��وریه، کل منطقه را در برمی گیرد، بر هماهنگی میان 
بیروت و دمش��ق برای مقابله با این پیامدها تأکید کرد.

مشاور رئیس جمهور لبنان ادامه داد: تحریم سزار مسأله 
»گذرگاه های غیرقانونی« و قاچاق س��وخت و پول نقد و 
مانند آن میان لبنان و سوریه را مطرح می کند همانطور 
که به مس��أله تزانزی��ت از اردن به لبنان و عبور از خاک 
س��وریه در ای��ن میان می پ��ردازد و به تبع آن مس��ایل 
دیگ��ری مربوط به برق و بازس��ازی س��وریه هم مطرح 
می کند. جریصات��ی درباره مرحله بعدی برای جلوگیری 
از پیامده��ای قانون قیصر ه��م گفت: ما هنوز در مرحله 
آزمایش پیامدهای این قانون در زمینه سیاسی و امنیتی 

هستیم و بحث های میدانی ادامه دارد.

همزمان با نقض های مکرر آتش بس 
از سوی سعودی، استاندار الحدیده 
اع��الم کرد ک��ه ائت��الف متجاوز 
س��عودی قایق ه��ای ماهیگی��ران 
یمنی را در س��ایه سکوت سازمان 

ملل بمباران می کند.
»محمد عیاش قحیم« اس��تاندار 
الحدی��ده یمن اعالم کرد که ائتالف متجاوز س��عودی با 
عل��م به اینک��ه قایق های موج��ود در منطقه »الصلیف« 
غیر نظامی ب��وده اقدام به بمباران آنه��ا کرد.وی افزود: 
جنایت هدف قرار دادن قایق ه��ای ماهیگیران یمنی به 
دلیل س��کوت س��ازمان ملل در قبال این جنایات، انجام 
می شود.قحیم اظهار داشت: سکوت سازمان ملل در برابر 
تجاوزات ائتالف سعودی از زمان امضای توافقنامه سوئد 
ب��ه مثابه چراغ س��بزی به این ائتالف ب��رای ادامه دادن 
جنای��ات خود اس��ت.وی هش��دار داد: پیامدهای تداوم 
جنایات ائتالف س��عودی علیه یمن وخام��ت بار بوده و 
صبر ملت یمن طوالن��ی نخواهد بود.پیش از این یحیی 
س��ریع، سخنگوی نیروهای مس��لح یمن اعالم کرده بود 
که حمالت ائتالف س��عودی علی��ه قایق های ماهیگیران 
یمنی، یک تجاوز آشکار به شمار رفته وبا هدف سرپوش 
گذاش��تن ب��ر محاصره دریای��ی یمن ص��ورت می گیرد.

در همی��ن حال ائتالف متجاوز س��عودی 2۰ کش��تی از 
جمله ۱۵ کش��تی حامل بنزین و دیزل, ۳ کشتی حامل 
گازوئیل و دو کش��تی حامل گاز را در س��واحل الحدیده 

متوقف کرده است.  مدیر اجرایی شرکت ملی نفت دولت 
نجات ملی یمن در مورد راهزنی ائتالف متجاوز سعودی 
علیه نفتکش ها در س��واحل الحدی��ده و وقوع فاجعه در 
این کش��ور هش��دار داد. خبر دیگر آنکه منابع یمنی از 
خروج بخش زیادی از تجهیزات نظامی ائتالف س��عودی 
از شهر »مأرب« بعنوان مهم ترین پایگاه دولت مستعفی 
یمن در مرکز این کش��ور خبر دادند. منابع وابس��ته به 
دولت مس��تعفی یمن می گویند که ائتالف س��عودی به 
این جمع بندی رس��یده اس��ت که ش��هر مأرب در مرکز 
یم��ن نیز به زودی همانند »نِِهم« و »الجوف« به کنترل 
نیروه��ای ارتش و انص��اراهلل یمن درخواه��د آمد.حزب 
اخوانی »االص��الح« مهم ترین بخش عناصر وابس��ته به 
دولت مستعفی را تشکیل می دهد و مرکز این حزب نیز 
شهر »مأرب« به شمار می رود. بنابراین با آزادسازی این 
ش��هر یکی از مهلک ترین ضربات به ائتالف س��عودی در 

سال های اخیر در بخش میدانی وارد خواهد آمد.
از س��وی دیگر متحدان ریاض و ابوظبی بار دیگر بر سر 
تقس��یم مناطق تحت کنترل خود درگیر ش��دند و این 
در حالی اس��ت که همچنان مذاکرات ب��ی نتیجه میان 
آن ه��ا در ریاض در حال انجام اس��ت.این درگیری ها که 
در اس��تان »لحج« رخ داد، بس��یار شدید گزارش شده و 

تعدادی از هر دو طرف کشته و زخمی شده اند.
خب��ر دیگر آنکه فرس��تاده س��ازمان مل��ل در امور یمن 
طرحی جدید برای پایان دادن به جنگ یمن پیش��نهاد 

داده که به محض امضا شدن وارد فاز اجرایی می شود.

تاکید معاون دبیر کل حزب هللا بر یکپارچگی لبنان 
در برابر جنگ اقتصادی  

تسلیم شدن در قاموس مقاومت جایی ندارد

در سایه سکوت سازمان ملل جنایات ائتالف 
آمریکایی-عربستانی ادامه دارد

قایق های ماهیگیران یمنی زیر آتش جنگنده های سعودی

ترامپ در حالی ادعا کرده اس��ت که پزشکان از هوش سرشار او در تعجب 
هستند که بحران کرونا چنان آمریکا را فراگرفته که در بسیاری از ایالت ها 
ظرفیت س��ردخانه ها سر ریز شده و در برخی ایالت ها نیز گرسنگی و فقر 

اقتصادی به وضعیت هشدار رسیده است. 
آمری��کا در حالی درگیر بازی انتخاباتی میان دموکرات ها و جمهوریخواهان 
اس��ت که گویی تنها مس��ئله بی اهمیت برای آنها جان مردم است چنانکه 
تنش های سیاسی عمال زمینه ساز افزایش قربانیان کرونا و بحران اقتصادی 
در این کش��ور شده اس��ت. با افزایش مرگ ومیر ناشی از کرونا در آریزونای 
آمریکا، س��ردخانه های این ایالت درخواس��ت کامیون های یخچال دار برای 
نگهداری اجساد داده اند.با افزایش فزاینده مرگ و میر کرونایی و تکمیل ۹۷ 
درصد از ظرفیت س��ردخانه های ایالت آریزونا در آمریکا، درخواس��تی برای 
ارسال کامیون های یخچال دار برای نگهداری اجساد صادر شده است.گفته 
می شود در بخش آربزو این ایالت ظرفیت سردخانه به کلی تکمیل شده و 

این میزان در دفتر معاینه پزشکی ماریکوپا به ۹۷ درصد رسیده است.
از س��وی دیگر یک روزنامه آمریکایی در گزارش��ی نوش��ته، از زمان شیوع 
ویروس کرونا در شهر نیویورک، شمار افرادی که با گرسنگی مواجه بوده اند، 
دو برابر ش��ده است.نیویورک تایمز نوش��ته از زمان شروع ویروس کرونا در 
شهر نیویورک، شمار شهروندانی که امنیت غذایی نداشته اند، دو برابر شده و 
به حدود 2 میلیون نفر رسیده اند.بر همین اساس، ۱۸ میلیون کودک )یک 

چهارم کودکان آمریکایی( در سال 2۰2۰ ممکن است نیاز به کمک غذایی 
پیدا کنند که نسبت به سال 2۰۱۸ با ۶۳ درصد افزایش همراه است.

در همی��ن حال فرماندار یوتای آمریکا به دنبال اعتراضات خش��ونت آمیز 
معترضان نژادپرستی، در این ایالت اعالم وضع اضطراری کرد.اعتراضات در 
منطقه سالت لِیک در پی آن شروع شد که دادستان این منطقه اعالم کرد 
اقدام یکی از افس��ران پلیس منطقه در کشتن فردی بنام "برناردو" در این 
منطقه از نظر قانونی قابل توجیه است. در میان این همه مشکالت ترامپ 

گفته است که پزشکان از هوش سرشار وی در تعجب بوده اند. 
نکت��ه قابل توجه آنکه  دونال��د ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد در 
س��ال 2۰۱۸ دستور حمله سایبری به آژانس تحقیقات اینترنتی روسیه را 
صادر کرده اس��ت.رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای با روزنامه واشنگتن 
پس��ت در خصوص حمله س��ایبری س��ال 2۰۱۸ گفت: درست است من 
دستور این حمله را دادم. رئیس جمهور آمریکا با تاکید دوباره بر ضرورت 
پرداخت هزینه های نظامی از سوی اعضای ناتو، اعالم کرد واشنگتن قصد 
خروج از این س��ازمان را ندارد.خبر دیگر از اقدامات ترامپ آنکه سخنگوی 
کاخ س��فید در بیانیه ای اعالم کرده که دستور اجرایی جدید رئیس جمهور 
آمری��کا، برای مهاجرانی ک��ه تحت برنام��ه »داکا« در آمریکا اقامت دارند 

اغماضی را قائل نمی شود.
خبر دیگر از وضعیت بحرانی در آمریکا آنکه با تبدیل شدن زندان های آمریکا 
به یکی از کانون های اصلی ش��یوع وی��روس کرونا، ایالت کالیفرنیا تصمیم 
ب��ه آزادی ۸ هزار زندانی خود گرفت.با توجه به اینکه زندان های آمریکا به 
یکی از کانون های اصلی این بیماری تبدیل ش��ده، مقامات ایالت کالیفرنیا 
به فکر آزاد کردن برخی زندانیان در راس��تای کنترل و مهار بیماری کرونا 
برآمدند. نکته دیگر در تحوالت آمریکا آنکه  رؤسای دانشگاه ها و موسسات 
آموزش��ی ایالت کالیفرنی��ا از دولت آمریکا به علت مح��دود کردن حضور 
دانشجویان خارجی در این ایالت در چارچوب سیاست های مهاجرستیزانه 
شکایت کرده اند. در میان این وضعیت نابسامان داخلی در ادامه طراحی ها 
علیه پکن، آمریکا از تحقیقات س��ازمان جهانی بهداشت برای یافتن منشأ 

ویروس کرونای جدید در کشور چین استقبال کرد.

   آنچه این روزها کرونا و سیاست های دولتمردان برای آمریکا رقم زده اند 

از لبریز شدن ظرفیت سردخانه ها از اجساد تا سیل گرسنگان 
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